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Governo do Estado realiza entrega de kits
esportivos para contemplados pelo Bolsa Atleta

MPES mobiliza promotores de Justiça
para adesão à campanha de vacinaçãoRicardo Sá Pinto comemora acerto

com o Vasco: 'Vamos devolver este
clube ao lugar que merece'
Português assina com o Gigante da Colina para substituir
Ramon Menezes. Ele chega ao lado de três profissionais
para a comissão técnica: Rui Mota, João Moreira e Igor Dias

Adiada exigência de nota mínima na redação
do Enem para quem tem Fies
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Riva’s Denim: novo espaço será
inaugurado em São Gabriel da Palha
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Reflexao~

"Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta
enfermidade não é para morte, e sim para a
glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus
seja por ela glorificado."

Refletindo: As adversidades que enfrentamos
promovem nosso crescimento, nos aproximam
do Pai, e aumentam nossa fé. E quando
recebemos a vitória o nome de Deus é exaltado
e Sua glória manifesta, para que outras pessoas
venham a conhecer o poder do Senhor, e
reconhecer que só Ele é Deus.

Oração: Pai querido, em meio a adversidade
não quero murmurar, eu quero louvar ao
Senhor e agradecer pois através do meu
tesmunho eu serei usado para que sua benção e
seu amor alcance outras pessoas. Faz-me forte
para enfrentar as lutas como um verdadeiro
soldado do exército de Cristo. Eu oro em nome
de Jesus. Amém.
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MPES mobiliza promotores de Justiça
para adesão à campanha de vacinação

Na manhã de terça-
feira (13), foi realizada a
primeira reunião do
Ministério Público do
Estado do Espírito San-
to (MPES) com os pro-
motores de Justiça que
atuam nas áreas da Saú-
de, Educação e Infância
para tratar da Campa-
nha Nacional de Vaci-
nação contra poliomie-
lite e multivacinações e
medidas conjuntas para
o cumprimento da Lei
Estadual 10.913/2018,
que estabelece a apre-
sentação do cartão de
vacinação no ato da ma-
trícula/rematrícula das
escolas da rede pública
e privada. O objetivo é
promover uma atuação
conjunta e uniforme
para ampliar a cobertu-
ra vacinal no Estado.

A Campanha Naci-
onal de Vacinação com
a vacina poliomielite
oral bivalente (VOPb)
começou no dia 05 de
outubro e vai até o dia
30. A população alvo da
campanha são crianças
de um ano a menor de
cinco anos de idade, de
forma a contribuir para
a redução do risco de
reintrodução do polio-
vírus selvagem, man-
tendo o país livre da do-
ença. Simultaneamen-
te, acontece também a
Campanha Nacional de
Multivacinação para
Atualização da Cader-
neta de Vacinação das
crianças e adolescentes
até 15 anos de idade,
sendo 17 de outubro, o
dia “D” de divulgação e
mobilização nacional.

A dirigente do Cen-
tro de Apoio Operacio-

nal de Políticas da Saú-
de (Caops), promotora
de Justiça Inês Thomé
Poldi Taddei, informou
que a meta de cobertura
vacinal precisa ser atin-
gida. “A população de-
ve procurar as unidades
de saúde de seu municí-
pio tomando todos os
cuidados de higiene,
uso da máscara e dis-
tanciamento. A consci-
entização é de suma
importância para dimi-
nuir a incidência de do-
enças”, destacou.

Para a dirigente do
Centro de Apoio Ope-
racional da Infância e
Juventude (CAIJ), a
promotora de Justiça
Valéria Barros Duarte
de Morais, “o Ministé-
rio Público capixaba
irá acompanhar as me-
didas de divulgação e
mobilização para o

aumento da adesão do
público à Campanha”,
destacou.

A mobilização tam-
bém será feita junto às
escolas da rede púbica
e privada do Estado,
explicou a dirigente do
Centro de Apoio Ope-
racional de Implemen-
tação das Políticas Pú-
blicas de Educação
(Cape), a promotora
de Justiça Maria Cristi-
na Rocha Pimentel.
“Como forma de ga-
rantir a imunização, é
obrigatória a apresen-
tação do Cartão de Va-
cinação no ato da ma-
trícula dos alunos de
até dezoito anos de ida-
de em todas as escolas
da rede púbica ou pri-
vada que ofereçam edu-
cação infantil, ensino
fundamental e ensino
médio”, disse.

Volume de serviços cresce 2,9% de julho para agosto

O volume do setor
de serviços no Brasil
teve alta de 2,9% em
agosto deste ano, na
comparação com o mês
anterior. Essa é a tercei-
ra alta consecutiva do
indicador, que acumula
ganhos de 11,2% no
período. Os dados fo-
ram divulgados ontem
(14) pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), em
sua Pesquisa Mensal de

Serviços (PMS).
As altas vieram de-

pois de quatro taxas
negativas, ocorridas
entre fevereiro e maio
deste ano, principal-
mente por conta da pan-
demia de covid-19. Na-
quele período, houve
uma perda acumulada
de 19,8%.

Apesar dos ganhos
em relação a julho, em
agosto foram registra-
das perdas de 10% na
comparação com agos-
to do ano passado, de

9% no acumulado do
ano e de 5,3% no acu-
mulado de 12 meses.

Na passagem de ju-
lho para agosto, houve
altas em quatro das cin-
co atividades pesquisa-
das, com destaque para
serviços prestados às
famílias (33,3%). Tam-
bém foram observadas
taxas de crescimento
nos transportes, servi-
ços auxiliares de trans-
portes e correio (3,9%),
serviços profissionais,
administrativos e com-

plementares (1%) e ou-
tros serviços (0,8%).

Por outro lado, hou-
ve queda de 1,4% nos
serviços de informação
e comunicação.

A receita nominal
teve alta de 3,5% na
passagem de julho para
agosto deste ano, mas
registrou quedas de
10,4% na comparação
com agosto do ano pas-
sado, de 8,2% no acu-
mulado do ano e de
3,7% no acumulado de
12 meses.

Agência Brasil

MPES
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Duas motocicletas foram recuperadas
instantes após serem roubadas em Pancas

Poucas horas após
serem roubadas, duas
motocicletas foram
recuperadas em Pan-
cas, na noite de terça-
feira. As ocorrências
foram atendidas pela
Polícia Militar através
da 3º Cia do 8º BPM.

De acordo com a
PM, assim que os mili-
tares tomaram conhe-
cimento do furto das
duas motocicletas, lo-

go foi montado um
cerco policial pelo mu-
nicípio. A primeira
motocicleta foi encon-
trada próximo a um
matagal e a segunda
próxima a um ponto
de ônibus, porém cri-
minosos empreende-
ram fuga, não sendo
localizados.

As motocicletas
foram encaminhadas a
delegacia, sendo pos-
teriormente devolvi-
das a seus proprietári-

os.
“A agilidade na re-

cuperação destes veí-
culos, demonstra o pro-
fissionalismo dos nos-
sos militares, bem co-
mo o comprometi-
mento com a socieda-
de, que são observados
em ações como esta,
que vem sendo desen-
volvido diariamente
para entregarmos um
serviço de excelência”,
expressou a 3ª Cia do
8º BPM.

Confira os aplicativos da Justiça
Eleitoral para as Eleições 2020

Nas Eleições 2020
estão disponíveis cin-
co aplicativos que pos-
sibilitam a utilização
de serviços por eleito-
res, mesários e candi-
datos. Os apps são:
Boletim de Mão, Mesá-
rio, e-Título, Pardal e
Resultados. Todos es-
tão disponíveis nas
plataformas Android e
IOS, e podem ser obti-
dos gratuitamente nas
lojas virtuais Google
Play e App Store, se-
gundo informações do
Tribunal Superior Elei-
toral (TSE).

Boletim na Mão

Por meio do aplica-
tivo Boletim na Mão, o
cidadão pode obter os
resultados apurados
nas urnas diretamente
do seu dispositivo mó-
vel. Desenvolvido pela
Justiça Eleitoral, o app
fornece ao eleitor todo
o conteúdo dos Bole-
tins de Urna (BU) im-
pressos ao final dos
trabalhos da seção elei-
toral. O BU é o docu-

mento que contém o
total dos votos recebi-
dos pelos candidatos
em cada seção.

Com o celular aber-
to no aplicativo, o elei-
tor pode ler o código
QR Code impresso no
boletim das seções elei-
torais de seu interesse
e conferir, posterior-
mente, se os dados cole-
tados correspondem
àqueles totalizados e
divulgados posterior-
mente pelo TSE. Não
é necessário conexão
com a internet para a
leitura do QR Code
contido no documento
impresso.

Essas informações
estarão disponíveis,
até o dia seguinte à vo-
tação, no aplicativo
Resultados, para con-
sulta e conferência pe-
lo eleitor.

Resultados

O aplicativo Resul-
tados permite ao cida-
dão acompanhar o an-
damento do processo
de totalização das elei-
ções. Com a ferramen-
ta, é possível seguir a

contagem dos votos
em todo o Brasil e visu-
alizá-la a partir de con-
sulta nominal, confe-
rindo o quantitativo de
votos computados pa-
ra cada candidato,
com a indicação dos
eleitos ou dos que fo-
ram para o segundo
turno.

Na nova versão,
está o aprimoramento
do layout do sistema,
com a apresentação
das fotos de todos os
candidatos que dispu-
tam a eleição, além da
funcionalidade de exi-
bição do BU de todas
as seções eleitorais.

Mesário

O aplicativo Mesá-
rio, que reúne infor-
mações para quem foi
convocado ou se vo-
luntariou para atuar
como colaborador nas
eleições, existe desde
2016. A ferramenta
contém instruções ge-
rais sobre a atividade
do mesário na seção
eleitoral e tem a fun-
ção principal de trei-
nar o cidadão que vai

prestar esse serviço no
dia do pleito, de forma
simples e rápida.

Busca também ori-
entar e tirar dúvidas
sobre todo o processo,
apresentar as datas
importantes do calen-
dário eleitoral de inte-
resse dos mesários,
reúne dicas e soluções,
além de vídeos e de um
questionário de avalia-
ção para ser preenchi-
do após a eleição. O
aplicativo vem ajudan-
do o trabalho de mi-
lhões de mesários que
trabalham a cada plei-
to.

e-Título

O e-Título consiste
na via digital do título
eleitoral. O app infor-
ma o endereço do local
de votação e fornece
informações sobre a
situação eleitoral.

Entre as vantagens
de utilizar o aplicativo
estão ainda as de emi-
tir as certidões de qui-
tação eleitoral e de cri-
mes eleitorais, o que
pode ser obtido a qual-
quer momento, até

mesmo no dia da elei-
ção.

Os eleitores que
estiverem fora do seu
domicílio eleitoral no
dia da eleição poderão
utilizar o e-Título para
justificar a ausência. O
TSE liberou, no últi-
mo dia 30 de setembro,
uma atualização do
aplicativo que permite
realizar justificativa
pelo celular ou tablet e,
com isso, poderão ser
resolvidas pendências
existentes com a Justi-
ça Eleitoral.

Pardal

Segundo o TSE, o
objetivo do Pardal é
incentivar os cidadãos
a atuarem como fiscais
da eleição, no combate
à propaganda eleitoral
irregular. O aplicativo
possibilita informar
irregularidades em
tempo real.

Após baixar a ferra-
menta, o cidadão pode-
rá fazer fotos ou vídeos
e enviá-los para a Justi-
ça Eleitoral. O estado
informado pelo de-
nunciante como local

da ocorrência ficará
encarregado de anali-
sar as denúncias.

Além do aplicativo
móvel, a ferramenta
tem uma interface
web, que é disponibili-
zada nos sites dos tri-
bunais regionais elei-
torais para acompa-
nhamento das notícias
de irregularidades.

Entre as situações
que podem ser denun-
ciadas estão o registro
de propaganda irregu-
lar, como a existência
de um outdoor de can-
didato – o que é proibi-
do pela legislação –, e
a participação de al-
gum funcionário pú-
blico em ato de campa-
nha durante o horário
de expediente.

Este ano, o aplicati-
vo disponibilizará link
específico para que o
cidadão possa regis-
trar as denúncias dire-
tamente no Ministério
Público Eleitoral de
cada unidade da Fede-
ração, além de imple-
mentar maior rigor na
identificação do de-
nunciante, informou o
TSE.

Agência Brasil

Apps facilitam a vida dos eleitores, mesários e candidatos

Foto: Divulgação/3ª Cia do 8º BPM

Editora Hoje
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Adiada exigência de nota
mínima na redação do
Enem para quem tem Fies

O Ministério da Edu-
cação (MEC) adiou para
janeiro de 2021 a exigên-
cia de que participantes
do Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies)
tenham nota igual ou
superior a 400 pontos na
redação do Exame Naci-
onal do Ensino Médio
(Enem). A exigência deve-
ria entrar em vigor já nes-
te ano. A portaria de adia-
mento foi publicada no
Diário Oficial da União
de terça-feira (13).

Ao determinar a medi-
da, o MEC informou que
as mudanças foram feitas
para garantir “a merito-
cracia como base para
formar profissionais ain-
da mais qualificados”.

Até então, não havia
exigência de nota míni-
ma na redação do Enem;
era necessário apenas
não tirar zero na prova,
mesmo critério usado
para seleção de estudan-
tes para o Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu), que
oferta vagas em universi-
dades públicas, e para o
Programa Universidade
para Todos (ProUni), que
oferece bolsas de estudo
em instituições particula-
res de ensino superior.

Inscrições

O MEC divulgou ain-
da os novos prazos de
inscrições para cerca de
50 mil vagas remanescen-
tes do Fies, referentes ao
segundo semestre deste
ano. As vagas remanes-
centes são aquelas não
preenchidas nas edições
de 2020 dos processos
seletivos regulares do Fi-
es.

A partir do próximo
dia 26, poderão se inscre-
ver tanto os candidatos
não matriculados em ins-
tituição de educação supe-
rior como também aque-
les já matriculados, mas
que buscam uma oportu-
nidade para financiar a
continuidade dos estu-
dos.

Nos dois primeiros
dias, ou seja, das 7h do
dia 26 até as 23h59 do dia
27, a oferta é exclusiva
para os cursos de áreas do
conhecimento prioritári-
as, como os de saúde, en-
genharia, licenciaturas e
ciência da computação.

Para os candidatos
não matriculados em ins-
tituição de educação supe-
rior, as inscrições pode-
rão ser feitas até as 23h59
do dia 3 de novembro.
Para quem já está matri-
culado no curso, turno e
instituição para a qual
deseja se inscrever para
tentar o financiamento, o
prazo termina às 23h59
do dia 27 de novembro.

As inscrições serão rea-
lizadas

exclusivamente
pela página do Fies na

internet.

Segundo o MEC, o
adiamento será realizado
após elevada procura por
inscrição para as vagas
remanescentes, sem pre-
juízo para os candidatos
que conseguiram conclu-
ir a inscrição nos dias 6 e
7 deste mês. De acordo
com a pasta, a decisão de
ampliar os prazos leva em
consideração a necessá-
ria proporcionalidade ao
período em que ocorreu
anormalidade no sistema
de inscrição do Fies.

Riva’s Denim: novo espaço será
inaugurado em São Gabriel da Palha

Comandada pelo
Dyego Dalmazo Riva
de 22 anos e buscando
apresentar um novo
conceito de moda em
São Gabriel da Palha,
inaugura nesta semana
a loja Riva’s Denim.

De acordo com o
empresário Dyego, o
espaço tem como foco
principal o comércio
varejista de roupas e
acessórios masculinos,
além da linha de ataca-
do da marca Rivas De-
nim, com peças tanto
para o público masculi-
no quanto para o femi-
nino.

“Nosso objetivo é
trazer conforto e estilo
para nossos clientes
com produtos de altís-
sima qualidade em um
preço justo, fazendo
ainda, entregas para
todo o estado”, desta-
cou Dyego.

A expectativa para a
inauguração

“Nosso evento de
inauguração se dará
em dois momentos, o
primeiro será na sexta-
feira, (16), ás 19:00 ho-
ras, onde receberemos
amigos, familiares e
parceiros do segmento
para uma confraterni-
zação e lançamento da
nossa marca. O segun-
do momento da inau-
guração será no sába-
do, (17), a partir das 08
horas, onde estaremos
abertos ao público,

aguardando-os com
um delicioso café da
manhã e coquetel”,
falou o jovem empresá-
rio.

Ampliando
horizontes

“Meus pais possu-
em uma fábrica de con-
fecção de roupas jeans
há mais de 18 anos em
São Gabriel da Palha e
desde pequeno sempre
estive envolvido nesse
meio, trabalhando
com eles e com o seg-
mento de vestuário.
Agora em 2020 decidi
ampliar os horizontes e
assumir uma nova em-
presa, no mesmo seg-
mento, mas com outro
foco”, conta Dyego.

Espaço amplo e
totalmente planejado

para o conforto do
cliente

“Nosso espaço se
divide em dois ambien-
tes, o primeiro, nosso

salão principal, é onde
decidimos inovar para
atender nosso público
varejista: é um espaço
amplo, em estilo indus-
trial, climatizado, com
música o tempo todo,
sofás e uma cervejeira
free, onde buscamos
trazer conforto, senti-
mento de bem estar e
aconchego para nossos
clientes. O segundo
espaço é nosso salão de
atacado, onde o cliente
e parceiro pode se sen-
tir a vontade para fazer
sua carteira de com-
pras, do jeito que ele
preferir e for melhor

para o seu público e
negócio, sem grades
fechadas ou exigências
mínimas que dificul-
tem a negociação. Que-
remos que nosso clien-
te veja a Riva's Denim
não apenas como uma
loja de negócios, mas
também como um lu-
gar onde ele possa vir
para bater um papo e
encontrar os amigos”,
afirma Dyego.

A Riva’s Denim
está localizada na Av.
Professora Maria Ce-
leste T. Storch, Nº 81,
bairro São Vicente, na
saída para Vila Valério.

Editora Hoje

Fotos: divulgação

"Queremos que nosso cliente veja a Riva's Denim
não apenas como uma loja de negócios, mas também
como um lugar onde ele possa vir para bater um papo
e encontrar os amigos”, falou Dyego Dalmazo Riva
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O Governo do Esta-
do, por meio da Secre-
taria de Esportes e La-
zer (Sesport), realizou,
ontem (13), a entrega
dos kits esportivos para
os atletas e paratletas
de alto rendimento con-
templados pelo progra-
ma Bolsa Atleta. A sole-
nidade no CT Jayme
Navarro de Carvalho,
em Vitória, teve a pre-
sença do governador
Renato Casagrande e
do secretário de Esta-
do, Júnior Abreu, além
de alguns dos esportis-
tas contemplados. O
evento seguiu todos os
protocolos sanitários
exigidos pelos órgãos
de Saúde para preven-
ção do novo Coronaví-
rus (Covid-19).

Os kits entregues
servirão para identifi-
cação dos atletas capi-
xabas durante as com-
petições, além de refor-
çar a imagem do pro-
grama Bolsa Atleta em
níveis estadual, nacio-
nal e internacional. Ca-
da um dos contempla-
dos recebeu uma mo-
chila, duas camisas,
uma bandeira do Espí-
rito Santo, um boné,
adesivos, broche e um
conjunto de agasalho,
contendo calça e jaque-
ta.

Esta é a primeira vez
em três anos que os atle-
tas contemplados pelo
Bolsa Atleta recebem
kits como esse. O total
do investimento na
aquisição desses mate-

riais foi de quase R$ 60
mil e vai beneficiar atle-
tas de diversas modali-
dades esportivas, como
vôlei de praia, natação,
handebol, tênis, tiro
esportivo, atletismo,
canoa havaiana, boxe,
ginástica rítmica, body-
board, entre outros.

Em sua fala, o go-
vernador Casagrande
lembrou que a rotina
dos atletas também foi
afetada pela pandemia.
“Estamos atravessando
um momento de difi-
culdade e o esporte foi
um dos segmentos mais
prejudicados. E os atle-
tas foram bastante afe-
tados, pois os eventos
esportivos ficaram proi-
bidos e ainda seguem
com restrições. Conse-
guimos criar uma con-
vivência com a pande-
mia, mas infelizmente
não temos uma cura de
forma rápida. Temos a
mentalidade de não
paralisar nenhum pro-
grama e o esporte é
uma de nossas priori-
dades, como o Bolsa
Atleta e os kits que esta-
mos entregando hoje”,
pontuou.

Casagrande prosse-
guiu: “Além de não pa-
ralisarmos as obras de
infraestrutura, como a
do Kleber Andrade que
está praticamente pron-
to. Sempre falei que o
esporte faz a gente ven-
cer nossos medos, ul-
trapassar barreiras, cri-
ar vínculos sociais e
moldar o nosso caráter.
Hoje vocês estão rece-
bendo kits que para que

possam representar
nosso Estado da me-
lhor forma possível e
levar nossas cores ao
alto do pódio.”

Apoio fundamental

Durante o evento, o
secretário de Estado de
Esportes e Lazer, Júni-
or Abreu, fez questão
de reforçar a importân-
cia do programa e de
investimentos como
esse para os atletas e
paratletas capixabas.
Ele destacou ainda que
o benefício continuou
sendo pago durante
toda a pandemia, exa-
tamente para apoiar os
atletas durante esse pe-
ríodo difícil.

“Atletas de alto ren-
dimento, como os con-
templados pelo Bolsa
Atleta, vivem, em sua
maioria, para o esporte.

Então, é fundamental
que o governo os apoie
em tudo que for possí-
vel. Entregar esses kits
hoje é mostrar para eles
que são importantes
para o Estado tam-
bém”, frisou o secretá-
rio.

Medalhista de bron-
ze nos Jogos Pan-
Americanos de Lima,
em 2019, a ginasta Na-
talia Gaudio foi a res-
ponsável por fazer o
agradecimento em no-
me dos atletas.

“Sabemos que car-
regamos essa responsa-
bilidade de representar
o Espírito Santo e o Bra-
sil nas competições.
Receber um kit como
esse, com mochila, uni-
forme, a blusa que ire-
mos usar, os botons, a
bandeira, faz com que
a gente se sinta cada
vez mais parte de um

time, que é o time capi-
xaba. Fico muito feliz
em poder representar
os outros atletas e de
saber que nas próximas
competições nós já esta-
remos equipados, po-
dendo levar o nome do
Estado e do Bolsa Atle-
ta, que é um apoio e um
auxílio que faz toda a
diferença no nosso dia
a dia”, celebrou a gi-
nasta.

Os atletas que não
participaram da soleni-
dade podem retirar os
kits na Sesport. As en-
tregas vão ocorrer en-
tre quarta e sexta-feira,
das 14h às 17h30, e to-
dos os dias da próxima
semana, das 9h às
11h30.

Bolsa Atleta

Neste ano, o Pro-
grama Bolsa Atleta be-

neficia 121 atletas e
paratletas de alto rendi-
mento, com auxílio
financeiro mensal que
varia de acordo com a
categoria do atleta, den-
tro do edital, sendo R$
500 (estudantil), R$
1.500 (nacional), R$ 2
mil (internacional) e
R$ 4 mil (olímpico).O
investimento total da
Secretaria no progra-
ma é de R$ 2,1 milhões.

O valor recebido
pelo atleta pode ser uti-
lizado para cobrir gas-
tos com alimentação,
assistência médica,
odontológica, psicoló-
gica, nutricional e fisio-
terápica, medicamen-
tos, suplementos ali-
mentares, transporte
urbano ou para partici-
par de treinamentos e
competições, além de
aquisição de material
esportivo.

Sedu libera mais recurso para aquisição de cestas básicas para alunos da Rede Estadual

A Secretar ia da
Educação (Sedu) pu-
blicou, na última terça-
feira (13), a Portaria nº
122 – R, de 09 de outu-
bro de 2020, que libera
mais uma parcela de
recurso financeiro aos
Conselhos de Escola
do Programa Estadual
de Gestão Financeira

Escolar (Progefe), para
aquisição de cestas bá-
sicas para as famílias
dos estudantes da Re-
de Estadual. O valor
de R$ 4,22, por alu-
no/dia útil, totaliza o
m o n t a n t e d e R $
74.862,80.

O fornecimento das
cestas básicas compre-
enderá o período de 1º
a 31 de outubro, totali-

zando 21 dias úteis. A
Gerência de Informa-
ção e Avaliação Edu-
cacional (Geia) apre-
sentará para cada Con-
selho de Escola a lista
dos alunos pertencen-
tes a famílias inseridas
no Cadastro Único
para Programas Socia-
is do Governo Federal
(CadÚnico).

O (a) responsável

pelo aluno (a), inscrito
no CadÚnico, deverá
apresentar documento
de identidade com foto
e o comprovante de
inscrição no CadÚni-
co para conferência e
assinatura do Compro-
vante de Recebimento,
no local de recebimen-
to da cesta básica, que
será definido por cada
unidade escolar.

Sedu

Foto: divulgação

Sesport/ Governo ES

"O esporte faz a gente vencer nossos medos, ultrapassar barreiras, criar vínculos sociais e moldar o nosso
caráter", afirma Casagrande ao realizar a entrega de kits esportivos para contemplados pelo BolsaAtleta

Foto: Hélio Filho/Secom

Governo do Estado realiza entrega de kits
esportivos para contemplados pelo Bolsa Atleta
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Prorrogação de alíquota zero do IOF
mantém atratividade dos financiamentos

O Governo Federal
decidiu estender até o
dia 31 de dezembro a
isenção do Imposto
sobre Operações Fi-
nanceiras (IOF), inci-
dente sobre operações
de crédito. A decisão
favorece o empresaria-
do que quer ter acesso
a linhas de crédito com-
petitivas, na medida
em que reduz a inci-
dência do imposto nas
linhas do Banco de De-
senvolvimento do Espí-
rito Santo (Bandes),
para as contratações
feitas após o Decreto
nº 10.504, publicado
no Diário Oficial da
União, no último dia
02 de outubro.

O IOF é um tributo
regulatório que pode
ser flexibilizado pelo
Executivo, conforme a
necessidade do mo-
mento econômico. A
medida, que já estava

em vigor, continuará
incentivando a reto-
mada econômica, prin-
cipalmente no último
trimestre do ano, quan-
do os empresários pla-
nejam investimentos
para o ano seguinte.

Para o economista e
gerente de Comercial
do Bandes, Miguel Por-
caro, essa prorrogação
beneficia todo o setor
produtivo. “O imposto
zerado é mais um bene-
fício para o empresário
e estimula a busca do
crédito para a manu-
tenção das empresas e
também para investi-
mentos em moderni-
zação e em expansão,
como já temos visto
em diversos setores. E,
nesse sentido, os pro-
gramas de crédito do
Bandes têm condições
muito vantajosas, tan-
to para investimentos
quanto para capital de
giro", destaca Porcaro.

A alíquota do tribu-

to tinha sido zerada em
abril para amenizar os
efeitos da pandemia do
novo Coronavírus (Co-
vid-19) e a isenção, váli-
da até o dia 03 de julho,
já havia sido estendida
até outubro. O Decreto
nº 10.504 mantém a

alíquota zero sobre
operações de crédito
contratadas no perío-
do de 3 de abril de 2020
a 31 de dezembro de
2020.

Contratos já firma-
dos com o Bandes e
que estejam em proces-

so de renegociação jun-
to à instituição tam-
bém podem ser benefi-
ciados na repactuação
das dívidas, com a for-
malização dos contra-
tos de renegociação
assinados junto à insti-
tuição neste período de

vigência da alíquota
zero do IOF.

Os investimentos
do Bandes movimen-
tam empreendimentos
de todos os portes, com
o objetivo de promover
o crescimento da eco-
nomia do Estado

Foto: divulgação

Bandes

CLA$$IFICADOS
Editais, Comunicados, Atas, Relatórios, Balancetes 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

Comprando, vendendo ou trocando! Anuncie conosco 27 3117-1030jornalhojenoticias@hotmail.com

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA SEDE DE SÃO GABRIEL DA PALHA – ES

Faço saber que pretendem casar-se:

VALDECIR ROQUE, nacionalidade brasileira, profissão lavrador, com cinquenta e

três (53) anos de idade, estado civil solteiro, natural de São Gabriel da Palha-ES,

residente na Rua Adelino Agostini, Quadra A, Lote 03, Gustavo Boni em São

Gabriel da Palha-ES e MARIA SANTA DOS SANTOS NAZARETH, nacionalidade

brasileira, profissão professora, com quarenta e nove (49) anos de idade, estado

civil divorciada, natural de São Gabriel da Palha-ES, residente na Rua Adelino

Agostini, QuadraA, Lote 03, Gustavo Boni em São Gabriel da Palha-ES.

14 de outubro de 2020.

ELOIR CARLOS AHNERT

Oficial do Registro Civil

COMUNICADO

MINASGRAN MINERAÇÃO EIRELI-EPP
torna público que obteve do IEMA, por meio do
processo 67157351 a renovação da Licença de
Operação – LO nº 173/2020, para atividade de
extração de rochas ornamentais, na localidade
denominada Córrego Caciporé, Zona Rural,
Vila Pavão/ES. ANM: 890.503/1988

Compre, venda
e troque!

Compre, venda
e troque!

NO

CURTA A NOSSA
PÁGINA

CURTA A NOSSA
PÁGINA

www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/www.facebook.com/ES1.HojeNoticias/

jornalhojenotícias@hotmail.com

27 3117-1030
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Ricardo Sá Pinto comemora acerto com o Vasco:
'Vamos devolver este clube ao lugar que merece'

O Vasco anunciou a
contratação do treina-
dor Ricardo Sá Pinto
para o restante da tem-
porada. Em um vídeo
divulgado pelo clube, o
português apareceu
vestindo a camisa de
Romário: "Muito hon-
rado". Aos 48 anos, o
novo comandante co-
memorou o acerto com
o Gigante da colina em
sua rede social e afir-
mou que pretende de-
volver o clube ao lugar
que ele merece.

É oficial! Muito or-
gulho em ser escolhido
para treinar um históri-
co com a grandeza do
@vascodagama. Todos
juntos, vamos devolver
este clube ao lugar que
merece. Um grande

abraço a todos os vas-
caínos pelo mundo fo-
ra. A partir de hoje sou
mais um a dar tudo por
esta instituição! - disse
o novo comandante em
sua rede social.

Além disso, o portu-
guês chega ao Gigante
da Colina com contrato
até o fim do Campeo-
nato Brasileiro ao lado
de três profissionais
para a comissão técni-
ca: o auxiliar Rui Mota,
o preparador físico
João Moreira e o ana-
lista de desempenho
Igor Dias.

O técnico chega ao
Vasco em um momento
conturbado, já que a
equipe está sete parti-
das sem vencer na tem-
porada, e foi eliminada
Copa Brasil pelo o rival
Botafogo. No Brasilei-

rão, o time soma 18 pon-
tos e ocupa a 10ª posi-
ção após um excelente
início, quando chegou
a liderar a competição.

Ele será o terceiro

t é c n i c o d o C r u z -
Maltino na temporada.
No início de 2020, Abel
Braga era questionado
pela torcida e deixou o
comando em março

com apenas 14 jogos.
Para substituí-lo, o clu-
be decidiu apostar em
um velho conhecido da
torcida: Ramon Mene-
zes. O técnico começou

muito bem, porém co-
meçou a sofrer uma
queda brusca de rendi-
mento e foi demitido
após a derrota para o
Bahia, em Pituaçu.

Português assina com o Gigante da Colina para substituir Ramon Menezes. Ele chega ao
lado de três profissionais para a comissão técnica: Rui Mota, João Moreira e Igor Dias

Após meses de negociação, atacante
é oficializado como 'garoto do Ninho'

Depois de meses de
negociação, o jovem
Andrey é, oficialmen-
te, jogador das divi-
sões de base do Fla-
mengo. O Volta Re-
donda, clube pelo qual
o atacante foi integra-
do ao elenco profissio-
nal nesta temporada,
informou o acerto pela
transferência do joga-
dor nesta quarta. O
Voltaço mantém 50%
dos direitos econômi-
cos do atleta. Já o Fla-
mengo tem a priorida-
de de compra de mais
20%.

A o s 1 7 a n o s ,
Andrey já fazia parte
do grupo principal do

Voltaço após destacar-
se na Copa SP de Fute-
bol Júnior, antes da
pandemia do novo co-
ronavírus. O jogador,
contudo, chega para

integrar as categorias
de base do Rubro-
Negro.

Ainda em maio, o
Flamengo tinha tudo
acertado com o jovem

Andrey. As tratativas
com o Volta Redonda,
contudo, se estende-
ram em meio à pande-
mia, como explicou o
vice-presidente Flávio

H o r t a a o s i t e d o
Esquadrão de Aço.

- O atleta recebeu a
proposta do Flamengo
e óbvio que isso mexe
com a cabeça de qual-

quer menino e da famí-
lia. Não adianta achar
que vamos convencê-
lo a recusar e ficar aqui
ou até impedi-lo de ir,
mas, logicamente, cui-
damos para resguar-
dar o Voltaço. Por isso,
a negociação acabou
demorando um pouco,
porque insistimos em
uma situação que, de-
pois de muita conver-
sa, conseguimos ser
atendidos. É mais um
atleta que consegui-
mos colocar em uma
vitrine nacional, man-
tendo um percentual
em uma futura venda,
o que, sem dúvidas,
será muito importante
para o futuro do Volta
Redonda - afirmou.

Terra

Volta Redonda confirmou a transferência de Andrey, de 17 anos, para a base do Flamengo

Terra

Esportes

Foto: divulgação

Foto: divulgação

O centroavanteAndrey, de 17 anos, em ação pelo Voltaço

Ricardo Sá Pinto Pinto é rosto conhecido em Portugal, e terá seu primeiro trabalho no Brasil
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